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Aos nove dias do mês de junho de dois mil e catorze, reuniu-se na sala da Direção-Geral do
2

câmpus Florianópolis

3

Plentz de Oliveira. Estavam presentes: Cristiane Corrêa Paulick, representante

4

técnico-administrativos,

5

Bruna Dorabial1o Oliveira, representante

6

representante

suplente

7

Departamento

de Ensino, Pesquisa e Extensão - DEPE, Luiz Otávio Cabral. A presidente,

8

Nelda Plentz de Oliveira,

9

Informes;

10

regulamentação

11

sobre os procedimentos

12

Apresentação, para encaminhamentos,

13

do dia. 1.

14

Dirigentes dos IFSC (CODIR) no dia 02 de junho último, elogiaram o trabalho efetuado pela

15

servidora Juliana Farias de Limas com relação a prévia de matrículas. 2. Aprovação

16

da

17

regulamentação

18

técnico-administrativos,

19

e esclarecimentos

20

minuta

21

patrimoniais:

22

análise da minuta e esta foi aprovada.

23

dissensos referentes

24

(CONSUP) em reunião extraordinária solicitou um parecer do Colegiado do Câmpus acerca

25

da Minuta da Resolução 13. Informou que, para subsidiar a emissão do parecer, o CONSUP

26

disponibilizou

27

deverá

28

Assembleia

29

decidido

Continente, o Colegiado, sob a presidência da Diretora-Geral,

Ivanir Ribeiro,

2. Aprovação

dos

representante

discentes.

Nelda

titular dos

titular dos técnico-administrativos,

titular dos docentes e Dorvalina Luísa Pereira,
Como

convidado

estava

iniciou a reunião cumprimentando

presente

o chefe

aos presentes.

da ata da 2a Reunião de 2014; 3. Apreciação

Pauta:

do

1.

da minuta sobre

de concessão de apoio à apresentação em eventos; 4. Apreciação da minuta

Informes:

23 Reunião

quanto à utilização, manutenção e guarda dos bens patrimoniais. 5.

A Presidente

de 2014:

dos dissensos referentes a nova Resolução 13. Ordem
comunicou

A ata foi provada;

de concessão

que na última reunião do Colégio de

3. Apreciação

de apoio à apresentação

da

da ata

minuta

sobre

em eventos: a representante dos

r'

Ivanir Ribeiro, apresentou a nova versão da minuta. Após os debates

entre os membros do Colegiado, a minuta foi aprovada. 4. Apreciação

sobre os procedimentos

quanto

à utilização,

manutenção

e guarda

da

dos bens

como decidido na última reunião os membros do Colegiado fizeram uma nova
5. Apresentação,

para

encaminhamentos,

dos

a nova Resolução 13. A presidente esclareceu que o Conselho Superior

os pareceres do CEPE e do CODIR. O parecer a ser emitido pelo Colegiado

se concentrar

no posicionamento

de Conciliação

do câmpus quanto aos dissensos

gerados na

realizada pelos docentes, que construiu a atual Minuta. Ficou

que os representantes

farão a análise do material com os servidores

de seus

30

segmentos

em reunião a ser realizada no próximo dia 11. Será realizada uma reunião

31

extraordinária do Colegiado no dia 16 de junho às 17h30min na sala da Direção-Geral para a

32

apresentação dos resultados e preenchimento

33

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Colegiado do câmpus Florianópolis-Continente

34

do Instituto Federal de Santa Catarina, Nelda Plentz de Oliveira, encerrou a reunião da qual

35

eu Sandra Fátima Lorenzi, Secretária do Colegiado, lavrei a presente ata.

do questionário encaminhado pelo CONSUP.
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